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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130735-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane
2019/S 057-130735

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa
00-150
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Burasiński
Tel.:  +48 226036808
E-mail: robert.burasinski@ksp.policja.gov.pl 
Faks:  +48 226037642
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Rozbudowa i przebudowa Komisariatu Policji Warszawa Ursynów przy ul. Janowskiego 7 w systemie
zaprojektuj i wybuduj”
Numer referencyjny: WZP-7440/18/335/IR

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:robert.burasinski@ksp.policja.gov.pl
http://www.policja.waw.pl/
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1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa Komisariatu Policji Warszawa Ursynów przy ul.
Janowskiego 7 w systemie zaprojektuj i wybuduj odejmująca:
1) Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień,
opinii, pozwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych na wykonanie rozbudowy i przebudowy Komisariatu Policji
Warszawa Ursynów przy ul. Janowskiego 7;
2) Etap II - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej Dokumentacji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do dokumentacji.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 30 840 019.39 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71320000
45111000
45210000
45300000
45310000
45330000
45400000
32323500
32333100
32412100
32421000
32562000
34971000
45232300
48329000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, ul. Janowskiego 7

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa Komisariatu Policji Warszawa Ursynów przy ul.
Janowskiego 7 w systemie zaprojektuj i wybuduj odejmująca:
1) Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień,
opinii, pozwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych na wykonanie rozbudowy i przebudowy Komisariatu Policji
Warszawa Ursynów przy ul. Janowskiego 7 – zwanej dalej Dokumentacją;
2) Etap II - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej Dokumentacji– zwanych
dalej robotami budowlanymi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do dokumentacji zamówienia.
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Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także
normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych
opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych,
jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisanym
przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) zwanej dalej „umową o pracę” przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu
umowy tj. przy robotach:
1) ziemnych,
2) ciesielskich,
3) zbrojarskich,
4) betoniarskich,
5) murarskich,
6) tynkarskich,
7) malarskich,
8) montażowych,
9) drogowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty budowlane (Grb) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na zamontowane urządzenia (Gu) / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 243-554106

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554106-2018:TEXT:PL:HTML
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Nazwa:
„Rozbudowa i przebudowa Komisariatu Policji Warszawa Ursynów przy ul. Janowskiego 7 w systemie
zaprojektuj i wybuduj”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
15/03/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Zab-Bud Sp. z o.o.
ul. Nowosielecka 14a lok. 2
Warszawa
00-466
Polska
Tel.:  +48 228416073
E-mail: warszawa@zab-bud.pl 
Faks:  +48 228416075
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 30 840 019.39 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 203 252.03 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Wartość bez VAT: 3 290 000.00 PLN
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
— część zamówienia w zakresie robót budowlanych i rozbiórkowych, instalacji sanitarnych, elektrycznych i
teletechnicznych,
— część zamówienia w zakresie prac projektowych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Kryteria kwalifikacji - dokończenie Sekcji III pkt 1.3) niniejszego ogłoszenia:
2) co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1202 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia

mailto:warszawa@zab-bud.pl
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22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65), w tym co najmniej:
a) min. 1 osobą - kierownikiem budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie zawodowe
przy co najmniej 2 budowach/przebudowach budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 3

000 m2 każdy na stanowisku kierownika budowy;
b) min. 1 osobą – kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) min. 1 osobą - kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
d) min. 1 osobą - kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych (Zamawiający również uzna warunek za spełniony, w przypadku wskazania osób, z
których jedna posiadać będzie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a druga posiadać będzie uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w telekomunikacji radiowej)
W celu wykazania spełnienia warunku o którym mowa w pkt 2 Zamawiający dopuszcza wskazanie tych
samych osób co w ppkt 1 i 2 o ile posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia danej funkcji, a w przypadku
kierownika budowy również odpowiednie doświadczenie.
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego został wskazany w Rozdz. V dokumentacji
postępowania.
4. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 200 000,00 PLN.
5. Wymagania dotyczące wadium zawiera Rozdz. VII dokumentacji zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy
w łącznej wysokości do 50 % kwoty, o której mowa w Rozdz. XVII § 3 ust. 1 pkt 1 dokumentacji zamówienia w
przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi (wysokość i ilość zaliczek określi Zamawiający).
7. Szczegółowe informacje w przedmiocie udzielania zaliczek zawiera Rozdz. VII paragraf 9 dokumentacji
zamówienia.
8. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówienia, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części za
zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/03/2019
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